
PALECIAKI s.c.
ul. Skórzewska 24 B
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo

Tel. (61) 867 71 27
607 206 682
601 917 518

Fax (61) 624 32 88
paleciaki@paleciaki.com.pl

wózki paletowe

Wózek paletowy HP-ESE 25 (AC25) – waga gratis

Udźwig 2500 kg

745,00 zł

Ilość 1 szt.

Cena netto 745,00 zł
Wartość netto 745,00 zł

Stawka VAT 23.00%
Kwota VAT 171,35 zł

Wartość brutto 916,35 zł

ZAMÓWIENIE

Dostawa 24h
Koszt dostawy 1 szt.

Przedpłata 85,00 zł

Pobranie 105,00 zł

Podziałka 5 kg, tolerancja błędu ± 25 kg

Dostępna długość wideł 1120 mm

Szerokość wideł 165x60 mm

Szerokość całkowita wózka 540 mm

Wysokość minimalna wideł 85 mm

Wysokość maksymalna wideł 200 mm

Koła sterujące do wyboru poliamid, poliuretan

Wymiary kół sterujących Ømm 200x50

Rolki do wyboru poliamid, poliuretan

Wymiary rolek pojedyncze Ømm 80x94

Wymiary rolek podwójne Ømm 80x70

Kolor czerwony RAL 2002

Gwarancja
12 miesięcy
brak gwarancji na system ważący
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Wózek paletowy HP-ESE 25 (AC25) – waga gratis

WPROWADZENIE

Model HP-ESE 25 jest ręcznym wózkiem paletowym ze 
zintegrowanym systemem oznaczenia ciężaru. Ten silny 
system jest idealny dla oszczędnych użytkowników 
którzy chcą doświadczyć zalet mobilnego ważenia. 
Kompaktowy wskaźnik LCD modelu HP-ESE 25 
pokazuje wskaźnik wagi w przedziałach co 5kg, z 
tolerancją ± 25kg i pracuje na tylko 2 bateriach 1,5V. Dla 
najlepszej dokładności i powtarzalności każda paleta 
musi być podniesiona do referencyjnej wysokości. 
Użytkownik może teraz odczytać wagę.

ZALETY 

– manualna korekcja zera
– sumowanie z kolejnym ważeniem
– wizualny alarm przeciążenia
– wiadomości o błędach na wyświetlaczu 
– łatwa i ekonomiczna kontrola przeciążenia dla ciężarówek
– prosta i szybka kontrola wagi przybywającej

KLUCZOWE FUNKCJE

1) dobrze zabezpieczona i kompaktowa konstrukcja, bez innych 
komponentów na widłach , co oznacza iż jest to model odpowiedni 
na nierówne powierzchnie, podobnie jak standardowy wózek 
paletowy, bez podwójnej konstrukcji podwozia jak inne wózki z 
wagą z sensorem nacisku na widły. Wózek paletowy zachowuje 
swoje oryginalne wymiary gwarantujące łatwy dostęp do niskich 
bądź zamkniętych palet.

2) wskaźnik poziomu z z bąblem powietrza do potwierdzenia 
poziomu ważenia, i regulowana konstrukcja sprawia iż jest on 
łatwy i wygodny w użyciu

3) Ip65 stopień ochrony pozwala na użytkowanie w powszechnych 
warunkach środowiska: suszy, małego deszczu. Temperatura 
użytkowania:-10oC do 40oC(14oF do 104oF) z 10 do 95% 
wilgotnością względną.

4) przyjazny dla użytkownika, działanie tylko 2 klawiszami z funkcją zerowania 
i sumowania

5) opcja z ergonomicznie zaprojektowanymi rączkami, z opcją z wygodnym 
gumowym uchwytem lub silna cała stalowa rączka , lub rączka pokryta 
kawałkiem plastiku która pozwala optymalizować zarówno bezpieczeństwo jak 
wygodę użytkowania

Trzy pozycje działania uchwytu dźwigni  dla celów podnoszenia, transportu i 
opuszczania: niższa pozycja, pozycja luzu, pozycja podniesiona.

6)opcjonalnie materiały powłokowe dla kół sterujących i rolek przy widłach

Poliuretan – idealne na delikatne powierzchnie, trwałe, bezśladowe
właściwości, ciche i wytrzymałe
Nylon- wysoka wytrzymałość na chemikalia, bezśladowe
w przemyśle spożywczym, rybnym, chemicznym z gładkimi poziomymi 
powierzchniami
Guma- najlepszy wybór dla cichych i wytrzymałościowych potrzeb, idealna dla 
gładkich i nierównych powierzchni
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